
Ohjeet käsikirjoituksen lähettämiseen 

 

Rekisteröidy käyttäjäksi osoitteessa kasvinsuojelulehti.journal.fi 

Ota yhteyttä lehden toimittajaan kasvinsuojelulehti@gmail.com, jolloin sinulle lisätään kirjoittajaoikeudet. 
Tämän jälkeen pääset lisäämään uuden käsikirjoituksen. 

 

Uuden käsikirjoituksen lisääminen 

Valitse lehden etusivun oikeasta palkista kohta Lähetä käsikirjoitus ja sen jälkeen keskelle sivua 
avautuvasta näkymästä Lähetä uusi käsikirjoitus. 

 

 

1. Aloita 

Kirjoita mahdollinen saate. Valitse rooliksi Kirjoittaja. Lue ja hyväksy tietosuojaseloste. Paina Tallenna ja 
jatka. 
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2. Lataa käsikirjoitus 

Nyt pääset lataamaan tekstin sekä mahdollisia muita liitetiedostoja palveluun.  

Määritä Artikkelin osa-alasvetovalikosta onko kyse varsinaisesta käsikirjoitustiedostosta vai 
liitetiedostosta. Pääset lataamaan tiedostoa vasta valinnan jälkeen. Lisätessäsi tekstiä, valitse Artikkelin 
teksti. Lisätessäsi kuvia, taulukoita tai muita tiedostoja, valitse Muu. 

 

Valinnan tehtyäsi pääset lataamaan ensimmäisen tiedoston. Voit ladata vain yhden tiedoston kerralla. 
Valitse Lataa tiedosto ja etsi oikea tiedosto tietokoneeltasi. Kun tiedosto on siirtynyt, valitse Jatka. 

 

Tiedoston siirron jälkeen voit nimetä sen halutessasi uudelleen. Valitse Jatka. 

 

Ensimmäisen tiedoston lisäys on nyt valmis. Voit lisätä uusia tiedostoja valitsemalla Lisää toinen tiedosto.  



Mikäli olet lisäämässä liitetiedostoa (esim. kuva, taulukko), avautuu lomake, johon voit tarvittaessa täyttää 

tiedoston kuvailutiedot (esim. kuvateksti, kuvan omistaja). 

 

Kun olet lisännyt kaikki tiedostot, valitse Suorita, jolloin ikkuna sulkeutuu. 

 

 

Näkyville tulee lomakkeen toinen vaihe, jossa on nyt listattuna kaikki lisäämäsi tiedostot. Mikäli sinun pitää 
tehdä tiedostoihin muutoksia, voit painaa tiedoston nimen edessä olevaa sinistä kolmiota, josta pääset joko 
muokkaamaan tai poistamaan ko. tiedoston. Huomaa, että muokkaus koskee vain tiedoston kuvailutietoja. 
Voit myös jatkaa uusien tiedostojen lataamista valitsemalla Lataa tiedosto. 

 

Jos olet ladannut kaikki haluamasi tiedostot, valitse Tallenna ja jatka. 



3. Syötä metatiedot  

Kolmannessa vaiheessa täytetään käsikirjoituksen kuvailutiedot. Täytä käsikirjoituksen otsikko sekä 
abstrakti. 

 

Absraktin alapuolella on tekijäluettelo. Oletuksena käsikirjoitusta lähettävän kirjoittajan tiedot näkyvät 
valmiina.

 

Mikäli tarvitaan muita tekijöitä, valitse kohta Lisää tekijä. Tämä toiminto avaa uuden lomakkeen, johon 
tekijän tiedot täytetään. Huomaa, että tarvitset henkilöiden sähköpostiosoitteet. Lomakkeen pakolliset 
kentät on merkitty punaisella tähdellä. 

Tekijäluettelon alla lisätään Avainsanat.

Erota annettavat sanat painamalla Enter-nappia sanan kirjoittamisen jälkeen. Mikäli järjestelmä ehdottaa 
sanoja kirjoitettaessa, voit valita sanan klikkaamalla sitä. 

Kun olet tarkistanut kuvailutiedot, valitse Tallenna ja jatka. 
  



4. Vahvistus 

 
Neljännessä vaiheessa sinua pyydetään varmistamaan, että olet valmis lähettämään käsikirjoituksen. 
Valitse Suorita lähetys.

Varmistus kysytään vielä uudelleen avautuvassa ikkunassa. Valitse OK.

 

 

5. Seuraavat vaiheet 

Käsikirjoitus on nyt lähetetty! Toimittaja on saanut tiedon uudesta käsikirjoituksesta ja sinulle on tullut 
vahvistusviesti kirjoituksen lähettämisestä sähköpostiin. 

 


